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คนมีสติกิเลสไมเกิด
กอนจังหัน
พระใหภาวนา อยาเอางานใดมายุงนะ ใหมีแตภาวนาเทานั้น แบบฉบับของ
พระพุทธเจาเปนยังไง
ที่พูดนี้คือแบบฉบับที่พระพุทธเจาประทานใหเรียบรอยแลว
มรรคผลนิพพานจะอยูจุดนี้ ไมไดอยูที่โลเลโลกเลก เปนบาศาสนาทุกวันนี้ นาทุเรศนะ
มันไมไดสนใจที่พระพุทธเจาสอนตรงไหนๆ ไอมูตรไอคูถอยูตรงไหน นั่นละมันขยี้ขยํา
ชอบเอานักเอาหนา มูตรคูถก็คือกิเลสนั่นเองจะเปนอะไรไป มันเลอะๆ เทอะๆ ใหต้ัง
อกตัง้ ใจ
เคยพูดเสมอสติเปนพื้นฐานสําคัญ ถาสติไมดแี ลวไมดีทั้งนั้น สติเปนพื้นฐาน
กิเลสตั้งคลื่นเหมือนทะเลหลวงมาก็มาเถอะนะ สติตานไวอยูทั้งนั้นๆ ไมมีอะไรเลยสติ
ไปได คนทีม่ ีสติกิเลสไมเกิด เผลอเมื่อไรกิเลสเกิด เอาตรงนี้ละนะ ถาไมเผลอแลวไม
เกิดกิเลส อยูภายในก็ดันกันอยูนั้นออกไมได คือออกไปเอาไฟมาเผาเรา สติจึงเปนของ
สําคัญมากทีเดียว มันจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม สตินี้เอาไวอยูทั้งนั้นๆ ไมมีกิเลสตัว
ใดที่จะนอกเหนือสติไปได ดูเจาของเวลากิเลสมันดันออกมา สติเราดีๆ แลวออกไมได
นะ ออกไมได สุดทายก็ออ นลงๆ สติเปนสําคัญนะ
ทานทั้งหลายอยาขามสติเปนอันขาด ความเพียรตองสติเปนสําคัญ ยืน เดิน นั่ง
นอน หนาที่การงานความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนใหมีสติติดตัวๆ ตลอด สติกับ
สัมปชัญญะมันเกี่ยวโยงกันอยู ถาแยกไปนี้ก็เปนสัมปชัญญะ ความรูสึกตัวอยูเสมอ สติ
จดจอ เวลาเราประกอบความเพียร เชนคําบริกรรม สติกับคําบริกรรมติดแนบกัน เรา
ไมบริกรรม ความรูตัวอยูภายในตัวของเรานั้นทานเรียกวาสัมปชัญญะ ทั้งสองนี้เปนคู
กันไปๆ ผูมสี ติยอมจะมีความรูสึกตัว กระจายออกไปก็รู เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนรู ทาน
ทั้งหลายตั้งใหดีนะ พระพุทธเจาเปนยังไง เลิศเลอเพราะอะไร เพราะปลอยเนื้อปลอย
ตัวเหรอ สอนใหปลอยเนื้อปลอยตัวเหรอ เอาใหดีนะ
พระที่มาอยูว ัดปาบานตาดนี้เปนแสนนะไมใชธรรมดา ตั้งแตเริ่มสรางวัด เขา
ออกๆ เปลีย่ นไปเปลี่ยนมา มาสรางวัดที่นี่ ๕๐ ป พระเราอยากจะพูดวาเปนแสน ไมใช
นอยๆ เปลี่ยนเขาเปลี่ยนออกเรื่อยๆ จําใหดีนะ ทําอะไรๆ อยาลืมตัว ปดกวาดลานวัด
เช็ดถูอะไรๆ ก็ตาม สติสัมปชัญญะใหติดๆ นี้คือผูมีความเพียร ไมลืมตัว จะทําอะไร
เสียไปแลวๆ งานเสียไปเพราะไปทํางานอันนั้น สติขาดขาดเสียหมด นั่งอยูเฉยๆ ก็เปน

๒
หัวตอถาไมมีสติ จําใหดีนะธรรมพระพุทธเจาเด็ดขาดที่สุดกับกิเลสดวยสตินี่สําคัญเปน
อันดับหนึ่งเลยเทียว พากันตั้งใจปฏิบัติใหดี ในพรรษานี้ยิ่งไมมอี ะไร สําหรับวัดนี้ผม
อํานวยความสะดวกใหเพื่อนฝูงไดปฏิบัติตามอัธยาศัยของตนตลอดไป
ไมใหมีงาน
อะไรมายุง พยายามที่สุดที่จะใหไดรบั ความสุขความเจริญภายในจิตใจ
ตั้งแตความสงบเย็นเทานี้ก็ไมยุงแลว สบายแลวพระเรา ไอตัวมันยุงคือใจนั่น
แหละ มันออกไดหาทวีปสิบทวีป มันไปไดหมดทุกทวีปเลยจิตดวงนี้ แลวก็ไปกวานเอา
ฟนเอาไฟมาจากทุกทวีปนั่นแหละเขามาเผาหัวอกเจาของ อยูที่ไหนจิตไมสงบๆ จะสงบ
อะไรเปดทางใหมันขี้รดหัวเจาของไปตลอดเวลา นี่ความเผลอสติ กิเลสขีร้ ดหัวนะ ถามี
สติอยูแลวฟาดหัวกิเลสขาดสะบั้นไปเรื่อยๆ เคยพูดใหฟงเสมอ สติตงั้ แตเริ่มตั้งรากตั้ง
ฐานขึ้นไปเรื่อยเปนสติปญญาอัตโนมัติแลวขึ้นเรื่อยนะ สติอันนี้ละตั้งขึ้นๆ จนเปน
สติปญญาอัตโนมัติ จากนั้นก็มหาสติมหาปญญา นี่ละที่จะมวนเสื่อกิเลสมวนที่จุดนี้ ตั้ง
ตนตั้งแตตงั้ สติไป
มรรคผลนิพพานอยูที่หัวใจทานทั้งหลายนะ อยาไปมองโนนมองนี้ เถอนัน้ เถอนี้
พระพุทธเจาสอนลงที่จิตนี่ จิตก็สติเปนผูควบคุมรักษา กิเลสตัวใดมาไมไดถาสติมอี ยู
กิเลสไมเกิด ถาเผลอเมื่อไรกิเลสเกิดเมื่อนั้น ออกจากสังขาร สังขารเรียกวาสังขาร
สมุทัย เปนสังขารที่เปนกิเลส ออกมาจากอวิชชา ออกมาจากนั้น อวิชชาดันออกมาๆ
สังขารก็ออก สติตีลงๆ ออกไมได จําใหดีคํานี้ นี่ผานมาหมดแลวไมใชมาพูดโมๆ นะ ที่
เทศนอยูทุกวันนี้ ถอดออกมาจากเวทีที่ไดปฏิบตั ิมาแลว ผลไดผลเสียมาเปนครูเปน
อาจารยสอนเราเรียบรอยแลว เวลานําออกไปสอนหมูเพื่อนก็คลองตัวไมสงสัย จําใหดี
ใหพร
หลังจังหัน
เวียงจันทนนี่เราขามไปขามมาหากันตองมีวีซาหรือมีอะไรติดตอเหรอ (ไมตองมี
วีซาแลวครับ
เขาทําใบอนุญาตผานดานก็ไดแลวครับ)
ที่วานี้คือเราอยากไปดู
โรงพยาบาลเวียงจันทนดวยตาของเรา ถาผานไปไดสะดวกเราอาจจะผานไป ถาขัดของ
อยางนี้เราไมไป ไปเราเขาดูหมดเลยโรงพยาบาล (ไปงายอยูเจาคะ) คือไปนี้ไปขอ
อนุญาตแลวไปไดเลยหรือไง (เจาคะ แตถาเอารถไปรถนี้ยังมีปญหา รถเราไมมีพรบ.
ของฝงโนน เราตองตอประกันเขา เขาก็จะอนุญาตใหเขาไปได แตหลวงตาคงสะดวก
เปนกรณีพิเศษรถยนตเขาไปได)
เราไปนี่ไปในนามประเทศนั่นแหละ
คือชวยประเทศเขา
เราสงสารนะ
โรงพยาบาลจะขาดมากอยู ที่เขาขอมาเขาเกรงใจเฉยๆ บอกวาขาดแคลนมากเขาวางั้น
แตเวลาเขาขอขอเพียงสอง เครื่องมือผาตัดตา กับเครื่องวัดความดันลูกตา สองอยาง ๓

๓
ลาน ๔ แสน หากเปนโอกาสอันดีวันนี้เราอาจจะขามไปดู ไปดูจริงๆ นะถาลงไดไปแลว
ไมเลนละเรา อะไรเหมือนกันถาลงไดตั้งหนาไปนี้ละเอียดมากเทียว สงสาร ก็ตาดําๆ
ดวยกัน สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลาย เอาตรงนี้ ครอบหมดเลย จะไปดูไมวาแตตา
ทุกอยางที่จําเปนๆ ควรชวยไดเราก็จะชวย จะขาดมากอยู
ทานทูตลาวไปหาเราที่สวนแสงธรรม เราไดอนุญาตใหสองอยางแลว ทางโนน
เขาวาจะมาอยู เขาวางั้น ทางโรงพยาบาลฟงวาเขาจะมาหาเราอยู เราก็บอกถามาก็ให
เขียนรายละเอียดมามีความจําเปนอะไรๆ ในโรงพยาบาลวางั้น พมาก็ใหบางไมมาก
ขามไปทางโนนพมาขอ..ให ทางพมาก็ให เอาหมอไทยเราไปติดตัง้ ให นั่นก็ไมใชเลน
เหมือนกัน มันสักเทาไรไมรู นั่นก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลนี่เรียกวาเราชวยมากจริงๆ
รูสึกจะเปนอันดับหนึ่งที่ชวยชาติไทยเรา โรงพยาบาลๆ ขึ้นตรงนี้กอน
เมื่อวานก็ไปอยูวัดโพธิฯ ดูเหมือนรวม ๔ ชั่วโมงนะ นั่งคอยๆ กลับมาก็จน ๕
โมง ไปตั้งแตบายโมงพอดี คือเวียงจันทนมันเปนเมืองหลวง โรงพยาบาลตองเปน
โรงพยาบาลสําคัญ ควรจะมีเครื่องไมเครื่องมือพอถูพอไถกันไป ถูไถก็ไมนาจะถึงนั้น
ลําบากกวานั้นอีกเราถึงเปนหวง ติดตอเขาติดตอยังไงตอยังไง กอนไปนีต้ ิดตอยังไงให
ติดตอไดเลย ถาสะดวกเราจะไปเลย บอกวาทานตั้งหนาจะมาดูโรงพยาบาลเวียงจันทน
วางั้น ใหติดตอไปเลยไดความยังไงคอยบอก เราตั้งหนาจะไปดูจริงๆ สงสาร
เวียงจันทนเปนเมืองหลวง โรงพยาบาลตองเปนโรงพยาบาลสําคัญ เราจึงเปน
หวง มีอะไรๆ ถูไถกันไป พอทุมๆ เลย ติดหนี้เขาติดไป หัวใจไมไดตดิ หนี้ใครนี่นะ
หัวใจเมตตาครอบโลกธาตุ เจาของจะไปติดคุกติดตะรางไปซิ หัวใจไมไดติด หัวใจมี
เมตตา ติดตอเสียนะ ไดความตอนไหนก็เอาเราจะเตรียมไป พอเรียบรอยเราก็ไป
ติดตอไปเวียงจันทน บอกความมุงหมายของเราวา ทานมุงหนาจะไปโรงพยาบาล
เวียงจันทน วาไปชวยก็ไมผิดอะไร คือถาเราไปเองแลวจะซอกแซกทุกมุมทุกเตียงนั่นละ
เขาเลย(ตอนนี้เขากําลังประชุมอาเซียน เพื่อความปลอดภัยเขาปดประเทศจนถึงสิน้
เดือนครับ เขามาประชุมที่เวียงจันทน) เมื่อเปนอยางนั้นก็ปลอยใหเขาไป เราไปเมื่อไร
ก็ได
เขาคงเกรงใจเรามากเขาจึงขอมาเพียงสองเครื่อง กลองผาตัดตากับเครื่องวัด
ความดันลูกตา มัน ๓ ลาน ๔ แสน นี่ใหแลวนะ สั่งแลวพรอมกับโรงพยาบาลศูนยของ
เรา โรงพยาบาลศูนยนี้ ๗ ลาน ๒ แสน สั่งพรอมกันเลย เปนเครื่องมือตาดวยกัน คือ
ตาสําคัญมาก เราจึงลงจุดนี้กอนอื่น หู จมูก ลิ้น กายอะไรนี้ถงึ จะไมสมบูรณ วิกลวิการ
บางก็ไมเปนไร ขอใหตายังดี ถาตาเสียเสียอยางเดียวหมดความหมายคนเรา เปนมหา
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เศรษฐีก็ไมมคี วามหมายใชไหมละ หมดความหมายทันทีตาบอด ถาตายังดีอยูคืบคลาน
ไปได ตายังเห็น อยางนั้นนะ สําคัญที่ตา เราจึงไดพยายาม
โรงพยาบาลศูนยนี่เรียกวาทุมกันเลยไมใชธรรมดา คิดดูซิเขาขอมา ๗ ลาน ๒
แสน ใหทันทีเลย นั่น ทั้งที่แตกอนเราก็เคยใหแลว และเปดทางใหเขา อันนี้ธรรมดา
แลวเขาก็จะสั่งเลยละตามคําของเรา เราเอามือเขียนมือลบ คือเราเปดโอกาสใหแลวทาง
โรงพยาบาลศูนย สําหรับตาแลวเรารับรองรอยเปอรเซ็นต หากวามีความจําเปน
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ควรจะซอมใหรีบซอม ซอมไมไดใหรีบสั่งไป เราวางี้นะ แลว
เครื่องมือตามีความบกพรองอะไรใหสั่งไดเลย ใหสั่งซื้อเลยไมตองมาขออนุญาตจากเรา
ครั้นซื้อมาแลวหมอรับรองคุณภาพของเครื่องมือเรียบรอยแลวสงบิลเขาไป เราจะจาย
ใหบริษัท
เพราะบิลก็คือบิลบริษัทนั่นแหละ อันไหนๆ ราคาเทาไรเขาจะบอก เราจายทาง
เช็คเขาถึงบริษัทๆ ตลอดมาไมมอี ะไรขัดของเลย อันนี้เขาควรจะทําอยางนั้นตามที่เรา
พูดไว แตเขาคงคิดเห็นวามันแพงมากไป เกรงใจจึงตองมาขอ ขอก็ใหเลยทันที ตานี่
สําคัญมาก เอา สมมุตถิ าวาไมสําคัญ เอา แกปญหาเราซิเราจะถาม คนตาบอดทัง้ หมดนี้
ในศาลานี่ ยกเวนหลวงตาบัว คือตายังดีเพื่อจะไดตรวจตราเหตุการณ ถาเราตาบอดดู
คนไมไดเขาใจไหมละ เราตองตาดี พวกนี้ตาบอดทั้งหมด เอาที่นี่ไป กลับบาน ไลเลย
แลวมันจะไปไหนก็ชนตนไมตูมตามๆ ชนตนนั้นชนตนนี้ เราคิดอยางนี้เอง
ยกหลวงตาบัวตาดีคนเดียวสําหรับจะตรวจเหตุการณใชไหมละ ไมงั้นไมเห็น
เหตุการณ เอา ใหบอดเสียทั้งหมด ยกภาพพจนขึ้นมา พวกนี้ตาบอดทั้งหมด เราตาดี
คนเดียว บอกไปๆ กลับ เราไลตีดวยนะ ไลตีคนนั้นตีคนนี้ มันจะชนตนเสา ชนไปหมด
เลย แลวดูไดไหมละ นี่ละคนตาบอด เขาใจไหม เราเห็นความสําคัญอยางนี้จึงได
อุตสาหพยายาม ตาดีคืบคลานก็ได งอยเปลี้ยเสียแขงเสียขาอะไรไปไดถาตาดี ถาตา
บอดเสียอยางเดียว โหย อยาเลย ไมมีความหมาย เปนมหาเศรษฐีก็หมดความหมาย
คนนั้นหมดความหมาย อยูไปอยางนั้นละงูๆ ปลาๆ ไป เพราะฉะนั้นเราจึงไดจดจอใน
จุดนี้มากทีเดียว
เครื่องมือผาตัดในโรงพยาบาล เฉพาะโรงพยาบาลศูนยอุดร เครื่องมือผาตัด
ภายในของหมอเราใหหมดนะ อันไหนสําคัญๆ ใหหมด นับแตเอกซเรยคอมพิวเตอร
ลงมาใหหมด อุลตราซาวด สองเครื่องๆ ละ ๓ ลานใหหมด เอกซเรยคอมพิวเตอรยิ่ง
แพงใหๆ อันไหนสําคัญๆ ใหหมดในอุดร รถยนตดูเหมือนให ๔ คัน ก็อยางนั้นแหละ
พอเห็นเราไปนี้ โอย อยูที่ไหนรุมมาๆ ทํางานหองไหนๆ รุมมา มีแตมาขอ เราโมโห
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ตอไปนี้เราตองเตรียมไมไปดวย ตีโนนตีนี้ มันจะมาขอตีเสียกอน มันเจ็บแลวมันก็ไม
ขอ ตองอยางนั้นซี
เปนยังไงตั้งภาพพจนมานี่ถูกตองไหม เชนอยางคนตาบอด ไลเลย เราตาดีคน
เดียวคอยดูเหตุการณ พวกนี้พวกหัวชนนั้นชนนี้ ดีไมดขี ี้ทะลักออก ทีนี้ศาลาเลยเปน
สวม พูดนี้เปนยังไง ตั้งภาพพจนขึ้นมา โทษแหงความตาบอดเปนอยางนี้ ขบขันดี พูด
อยางนี้ไมมีใครพูด แตเราพูดได ยกภาพพจนขึ้นมาประกอบกับเหตุการณตางๆ
รวมกันเขา นั่นละสําคัญตรงนี้ตา ตาสําคัญอยางนี้ จึงตองใหมี ใหได
เวียงจันทนถาเขาเปนอยางนั้นเราก็ยังไมไปละ เขาก็บอกเขาจะมาอยูนะ พวก
หมอเขาจะมาเอง วันนี้นาจะไดไปไกลอยู สงสาร มีแตความสงสารไปนะ ไปนี่ใสรถเต็ม
เอี๊ยดๆ รถเรามันรถแข็งแรงมากไมไดเหมือนรถธรรมดา ดูเหมือนคันหนึ่งตั้งสองลาน
กวา แข็งปงเลย นี่เขาเอาออกไปแลวสองคัน เขาเอาหนีไปแลวเอาคันหนึ่งมาแทน มัน
อยางนั้นนะ เราก็เคยพูด ทีแรกเขาจะซื้อรถยนตมาถวายเรา เราบอกไมเอา เราไมได
บวชมาหารถยนต เราบวชมาหาธรรม ตัด
ทีนี้เขาก็หาแงใหมมา ทะเบียนบัญชีรถอยูกับเขา แลวเขาเอารถมาใหใช นี่ละมัน
ใชแบบนี้นะ จะซื้อมาถวายเราเราบอกไมเอา ไมเอาจริงๆ นะไมไดพดู เลน เทียบเหตุผล
อรรถธรรมซิ เราบวชมาหาอรรถหาธรรมไมไดบวชมาหารถยนต ไมเอา จากนั้นเขาก็
พลิกใหมอยางนี้ละ รถเราขี่อยูนี้ทะเบียนบัญชีอยูกบั เขา เขาเปนเจาของ เราขี่ฟรีไปเลย
สงเคราะหโลกสงเคราะหไมหยุดนะ สงเคราะหจนตายเลย
(วันนี้ไดทอง ๒ บาทครับผม) เออเอาละ ๒ บาทก็ ๒ บาทเถอะ มันขาดเทาไร
เมื่อวานนี้ ไมเต็มบาท วันนี้เต็มบาทแลว ได ๒ บาทเอาละไดวันละเล็กละนอย เพราะ
ทองคํานี้เปนประเภทซึมซาบ อันนี้เราก็คิดไวนี่ เห็นไหมละ ทองคําประเภทซึมซาบนี่
เราคิดไวแลวเราไปดูคลังหลวงเอง นี่ละอะไรที่เราไดเห็นดวยตาของเราพูดไดจะแจงนะ
ไปดูทองคํา ก็หัวหนาเขาก็ฉลาดนี่ เพราะวันนั้นเปนวันที่เรามอบทองคําและดอลลาร
มากดวยนะ พอเสร็จแลวหัวหนาเขามานิมนตเราเขาไปดูทองคํา นั่นเขามีความหมาย
แลวนะ เราทราบทันที เราก็เขาไปดู พอเดินเขาไปแลว ที่นี่ไดมาเห็นสองทาน ไดมาดูนี้
สองทานเทานั้น คือใครบางเราวา สมเด็จพระเทพฯ กับหลวงตานี้เทานั้น นอกนั้นไมมี
ใครมายุงไดเลย
เราเขาไปดูกด็ ูละเอียดลออมากทีเดียว พอออกมาก็ถาม ตรงเปงๆ ตามที่เราคิด
ไวๆ นั่นละออกมามันถึงไดลั่นละซิทองคํา ตีกระเปานั้นตีกระเปานี้ ไดทองคํามาตั้ง ๑๑
ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง เขาแลวนะนี่ ที่วานี้เขาแลว จากนั้นเราก็ยังไมจุใจ มันไปเห็นเองนี่นะ
จึงตองมาออดออนขอบิณฑบาตจากพี่นองทัง้ หลาย ดวยออดออนดวย เพื่อประเภท
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ทองคําซึมซาบ มันจะคอยไหลซึมเขาไป ถามีเพียงเทานี้รูสึกวาจิตใจเราไมสบายเลย จึง
ตองไดหาอุบายวิธีนี้ เพื่อชาติไทยของเราลูกหลานไทยของเราจะอยูกับอะไร นั่น ตอง
อยูกับสิ่งนี้เปนรากฐานของชาติของตนเอง เปนเครื่องประกันชาติตัวเอง มีหนามีตา
ศักดิ์ศรีดีงามอยูในนี้หมด เราคิดหมดแลวนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไดมาบิณฑบาตแลว
ออดออนพีน่ องทั้งหลาย เพื่อทองคําจะไดซึมซาบเขาไป นี่ก็ไดมากแลวนี่ หรือมันได
รอยเทาไรแลวเหอ ( ๑๔๗ กิโล)
นี่ละผลแหงความซึมซาบของทองคํา ๑๔๗ ถาไมพูดนี้ไมไดเลยนะ นี่ก็คอยไหล
มาเรื่อยๆ เราคิดเห็นหัวใจของชาติอยูจุดนี้ เราจึงตองพยายาม เวลายังพอเปนไปไดอยู
นี้เราจะพยายามเต็มกําลัง นอกจากตายไปแลวมันไมไดนะ แลวคนอื่นจะมาทํางาน
เหมือนเรานี้ ก็ไมสนิทใจทั้งผูที่จะมาทํางาน ทั้งผูที่จะปฏิบัติตาม มันหากเปนอยูในลึกๆ
นั่นละ ใครก็เขาใจเองใชไหมละ มันเกี่ยวกับเรื่องนิสัยวาสนาหรืออะไรๆ ทุกอยางมัน
รวมอยูในนั้น มันไมเกี่ยวโยงกันมันไมลงกันนะคนเรา ถาเกี่ยวโยงกันแลวมันก็ลง
ยกตัวอยางเชนพระพุทธเจาทานเสด็จไป นี่ทานถือพระองคเมื่อไร ทานไมถอื
พระองค ทานถือเหตุผลหลักธรรมเปนเกณฑ พอทานเสด็จไปนี้พวกแมคา เขาหาบของ
มาเปนแถวเลยทีเดียว
พอเขาผานไปแลว
คือพระกัสสปะตามหลังตามเสด็จ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาออกมากอน พอเขาผานไปหมดแลวก็ เอา อานนท ปูผาที่นี่
รอ พวกแมคาทั้งหมด เห็นไหมพระญาณ พวกแมคาทั้งหมดนี้เขาเปนลูกศิษยพระกัสส
ปะ เขาไมไดเปนลูกศิษยของเรา เพราะฉะนั้นเขาเห็นเราเขาถึงเฉยเลย ไปถึงนี้ไป
หากัสสปะทางนั้นจะทุมลงนั้นหมดเลย แลวพระกัสสปะจะพาพวกนั้นมาหาพวกเราเรา
คอยฉันอยูทนี่ ี่แหละ นั่นเห็นไหมละ นี่ละสายกรรมเขาใจเหรอ
พระองคตรัสรับสั่งอยางตรงไปตรงมา ไมนานนักพระกัสสปะพาพวกนั้นไหลมา
เลย หมดเลยแมคาทั้งหมด นั่นลูกศิษยของทาน เปนอยางนั้นนะ พระพุทธเจาไดเสวย
พระทั้งหลายก็ไดฉัน นี่ละมันมาตามสายกรรม ทุกอยางๆ เปนตามสายบุญสายกรรม
ไมใชอยูๆ จะทํา ไมไดนะ เรื่องลึกลับอยูภายในนั่น อยางพระพุทธเจารับสั่งมา ไมงั้น
ใครจะรูไดยังไงวาพวกนีเ้ ปนยังไงๆ ใชไหมละ เดินสวนทางพระพุทธเจาเฉยเลยไม
สนใจ พอไปถึงพระกัสสปะแลวทุมลงหมด ทานก็รับสั่งไวเรียบรอยแลวเดี๋ยวพระกัสส
ปะก็จะพาพวกนี้กลับมานี้ ก็เลยมานี้ ไดฉันทั้งพระพุทธเจา ฉันทั้งพระกัสสปะ ถาเราอยู
ในนั้นเราจะฉันดวยคนหนึ่ง เอามันตองอยางนั้นซิ เราเสียดายไมไดอยูท ี่นั่นเลย
ทองแหง เอาทองแหงก็ตามมาเต็มตอนเชานี้เอาอีกแหละ เอาตรงนี้เลย แหงตรงโนนก็
มาเต็มตรงนี้พอ เอาละ พูดไปพูดมาเดี๋ยวพวกนี้มันจะอาปากไมงับ งับปาก เราจะหยุด
เราจะใหพร

๗
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

